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Skýrsla stjórnar 



 Haraldur Þórarinsson, formaður 
 Sigurður E. Ævarsson, varaformaður 
 Sigrún Þórðardóttir, gjaldkeri 
 Oddur Hafsteinsson, ritari 
 Andrea Þorvaldsdóttir, meðstjórnandi 
 Erla G. Gylfadóttir, meðstjórnandi 
 Þorvarður Helgason, meðstjórnandi 
 Varastjórn; Sigurður Ö. Ágústsson, Stefán G. 

Ármannsson, Helga B. Helgadóttir, Maríanna 
Gunnarsdóttir, Bryndís B. Hólmarsdóttir 



 Haldnir hafa verið 10 stjórnarfundir frá síðasta 
landsþingi. 

 Þá eru fjölmargir fundir haldnir með hinum 
ýmsu aðilum um málefni hestamanna. 

 Formaður eða fulltrúar LH sitja einnig marga 
fundi á vegum annara samtaka. 

 

 



 Á skrifstofu LH starfa eftirtaldir: 
 Anna Lilja Pétursdóttir, skrifstofustjóri 

 Hilda Karen Garðarsdóttir, fulltrúi 

 Vera Vilhjálmsdóttir sumarafleysingar.  



 Samkvæmt lögum LH skulu eftirtaldar nefndir 
starfa milli þinga en auk þess getur stjórn 
skipað nefndir eftir þörfum 

 Aganefnd 
 Dómaranefnd 
 Keppnisnefnd 
 Landsliðsnefnd 
 Samgöngu og ferðanefnd 
 Æskulýðsnefnd 
 Starf allra nefnda LH byggir á 

sjálfboðaliðsstarfi þeirra sem þar sitja  



 Markaðs- og kynningarnefnd 

 Kostnaðarnefnd 

 Öryggisnefnd (endurvakin) 



 Dómaranefnd hefur fjallað um tilnefningar 
dómara á Íslandsmót, Landsmót og 
Heimsmeistaramót. 

 Dómaranefnd fór yfir skýrslu eftirlitsdómara, 
yfirdómnefnda móta og vinnur með 
ábendingar og kvartanir sem berast. 

 Dómaranefnd hefur beytt sér fyrir umræðu um 
dómaram – stóð fyrir fundi um þau á síðasta 
hausti – verði árvissviðburður. 



 Reiðvegamál eru einn mikilvægasti 
málaflokkur LH og hestamannafélaganna. 

 Góðir reiðvegir eru undirstaða fyrir góðu og 
öflugu starfi hestamannafélaganna. 

 Reiðvegir eru einnig mikilvægir allri 
ferðamennsku á hestum. 

 Öryggir og góðir reiðvegir eru mikið réttlætis -
og öryggismál. 

 



 Tekist hefur að verja það fé að mestu sem 
komið hefur frá ríki til LH og Vegagerðar. 

 Árið 2013 fengust 50 milljónir. 

 Mótframlag var  milljónir. 

 Vegagerðin úthlutaði 10 milljónum . 

 Heildarframlag 2013 var því  milljónir. 

 Umsóknir hestamannafélaga vor  milljónir. 

 



 Unnið hefur verið ötullega að flokkun og 
skráningu reiðvega inn í Kortasjá. 

 Komnir eru um 10.000 kílómetrar skráðir. 

 Allar leiðir sem skráðar eru verða að vera inni á 
aðalskipulagi sveitarfélaga. 

 Um 4000 heimsóknir á ári. 

 Kominn tími til að fara að selja auglýsingar inn 
á Kortasjána. 

 Áhugi skyldra aðila á samstarfi um skráningu. 



 Mannvirkjanefnd er til ráðuneytis fyrir félögin 
og LH um öll mannvirki sem tengjast 
hestaíþróttum. 

 Tekur út svæði fyrir Landsmót. 

 Vottar svæði til hestaíþrótta. 

 Vinnur að rannsóknum á mannvirkjum til 
hestaíþrótta í samstarfi við aðra aðila. 

 Mikilvægt að rannsaka keppnisvelli betur,- 
hvað virkar og hvað ekki. 

     

  



 Öflugt æskulýðsstarf er lykillinn að því að 
fjölga iðkendum í hestaíþróttum. 

 Æskulýðsnefnd stendur fyrir fundum og 
ráðstefnum um æskulýðsmál. 

 Velur þátttakendur á FEIF Youth CAMP og 
CUP. 

 Æskulýðsnefnd stendur fyrir FEIF Youth CUP 
á Hólum á næsta ári. 



 Stefna LH í menntamálum er að vera með 
menntastefnu frá æskulýðsstarfi félaganna og 
upp í gegnum grunn- og framh.sk. 

 Gefa sem flestum kost á að kynnast  
hestaíþróttinni og hinu fjölbreytta starfi í 
kringum íslenska hestinn með fræðslu. 

 Útbreiða hestamennsku um allt land í gegnum 
menntun. 

 



 Koma hestamennsku sem víðast inn í grunn- 
og framhaldsskólann. 

 Hestamennska komin sem val í grunnskólum 
og nokkrum framhaldssk. 

 Innleiða þrjú fyrstu stig þjálfaramenntunnar ÍSÍ 
inn í nám hestabrauta sem komnar eru af stað í 
framhaldsskólum. 

 Seinni tvö stigin í samstarfi við háskólana. 



 Kappi og Sportfengur eru keppniskerfi LH. 

 Sportfengur er tengdur Worldfeng og þurfa öll 
hross sem skráð eru til þátttöku í mótum að 
vera grunnskráð í Worldfeng. 

 Nú er hægt að sjá árangur í keppni í 
Worldfeng. 

 Skráningakerfi tekið í notkun í ár. 

 Stöðugt verið að huga að nýjungum. 

 



 Allir skuldlausir félagar eiga fríann aðgang að 
Worldfeng. 

 Tölvukerfi ÍSÍ er FELIX og heldur það utan um 
félagaskrá allra félaga. 

 Geymir upplýsingar um stjórnir og nefndir 
allra félaga innan ÍSÍ. 

 Mikilvægt að félögin haldi vel um félagatal. 



 Keppnisnefnd fjallar um og  endurskoðar 
reglur og lög um keppni 

 Er ráðgefandi fyrir stjórn LH 

 Samræmir lög og reglur hér heima við FEIF 
samþykktir og gerir einnig tillögur til breytinga 
til FEIF sé þess þörf 

 Fer yfir skýrslur yfirdómnefnda og 
framkvæmdanefnda móta og gerir tillögur til 
breytinga til stjórnar LH sé þess þörf  



 LH sendi 21 fulltrúa á HM í Berlín 2013 

 Árangur var nokkuð góður á mótinu: 3 
heimsmeistarar,  silfur og  brons í 
íþróttahlutanum 

 3 heimsmeistarar, silfur og brons í 
kynbótahlutanum 

 Góð umgjörð og árangur íslenska landsliðsins á 
HM er gríðarlega mikilvægt fyrir allt starf í 
kringum íslenska hestinn hér heima 



 Íslandsmót fullorðinna var haldið af  
hestamannafélaginu Faxa í Borgarnesi. 

 Íslandsmót barna,unglinga og ungmenna haldið af 
hestamannafélaginu Létti á Akureyri. 

 Landsliðsnefnd stendur fyrir þeir “þeir allra sterkustu” 
 Hópur vaskra kvenna stendur fyrir “Svellkaldar”og 

allur ágóði  rennur til styrktar landsliðs Íslands í 
hestaíþróttum. 

 Þarf að endurskoða allt mótahald og kostnað í kringum 
það. 

 Athuga með jöfnunarsjóð fyrir dómara. 
 Samþykkt á síða landsþingi að LH standi fyrir 

mótaröð.   



 Heimasíða LH er í stöðugri þróun. 

 Vinna að því  að allar fréttir sem koma upp á 
síðum félaganna komi upp á heimasíðu LH og 
öfugt. 

 Úrslit úr öllum löglegum mótum komi 
sjálfkrafa inn á heimasíður LH og félaga þess.  

 Vinna að því að allar upptökur frá landsmótum 
og öðrum viðburðum á vegum LH verði 
aðgengilegar á heimasíðu LH í gegnum áskrift.   



 LH er aðili að FEI sem eru alþjóðleg samtök 
allra hestakynja. 

 LH og BÍ eru aðilar að FEIF sem eru 
alþjóðasamtök íslenska hestsins. 

 FEIF starfar í 19 þjóðlöndum í þremur 
heimsálfum og eru félagar um 65 þúsund. 

 Heimasíða FEI er fei.org og FEIF feif.org 

 LH er orðin aðili að FITE, alþjóðleg samtök um 
hestaferðamennsku, ratleiki og TREC 
(þrautabraut). 

 



 FEIF stendur fyrir heimsmeistaramótum  
íslenska hestsins. 

 Stendur fyrir dómara og þjálfaranámskeiðum 
og heldur utan um menntamál í gegnum 
MATRIXU. 

 Stendur fyrir Youth CUP og Youth CAMP.  

 LH á fulltrúa í stjórn og nefndum FEIF og 
hrossaræktarráðunautur BÍ sjálfkjörin í 
kynbótarnefnd FEIF. 

 Næsta HM verður í Herning 2015.  



 LH er þátttakandi í þróunarfjárnefnd sjávar- og 
landbúnaðarráðherra. 

 Eigum fulltrúa í Fagráði.  

 Gerður hefur verið samningur milli BÍ og LH 
um landsliðsverkefni. 

 Lögverndun reiðvega. 

 Verja hagsmuni hestamanna innan Þjóðgarða 
og annarstaðar á landinu. 

 Málaferli í Eyjafirði (eignarnámsmál). 

 



 Skipuleggja og standa með myndarlegum hætti 
að Hestadögum í Reykjavík. 

 Er hugsanlegt að færa þetta á aðra landshluta? 

 Skrifstofa LH heldur utan um Uppskeruhátíð. 

 Er kominn tími til að huga að sameiningu 
hestamannafélaga eða efla samstarf þeirra? 

 Semja um landsmót 2016. 

 Auglýsa og huga að LM 2018 og 2020. 

 Þróun á verkefninu “Klár í keppni”.  

 Standa vörð um sóttvarnir. 



 

 



 

 Ályktun um reiðvegi 

 Ályktun um nýliðun 

 Ályktun endurskoðun á umhverfi 
hestamennskunnar. 

 Ályktun um að efla samstarf og samstöðu í 
kringum íslenska hestinn. 

 



 Starf hestamannafélaganna og LH hefur ekki verið jafn mikilvægt 
og nú frá stofnun. 
 

 Ef takast á að verja stöðu hestaíþróttarinnar á öllum sviðum 
hennar þurfa félögin að standa vel að málum og vinna þétt saman. 
 

 Vinna þarf skilning ríkis og sveitarstjórna á því mikla 
sjálfboðaliðsstarfi sem fram fer innan hestmannafélaganna þannig 
að þau fái sömu meðhöndlun og önnur íþróttafélög. Muna að skrá 
alla vinnu innan félaganna sem unnin er í sjálfboðaliðsvinnu. 
 

 Til þess að það takist verðum við öll að stefna að sömu 
markmiðum hvar sem áhugasviðið í kringum hestinn liggur. 
 

 Að lokum vill stjórn LH þakka hestamannafélögunum og öllu því 
frábæra fólki sem tekur þátt í starfi félagana og LH fyrir þeirra 
framlag við að efla allt starf í kringum íslenska hestinn.  


